VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O.
Palackého 1, 811 02 Bratislava

Hodnotenie výsledkov na prijímacích skúškach a na štátnych skúškach
na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave
(ďalej len vysoká škola)
tento vnútorný predpis je v rámci vnútorného systému upravený podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o vysokých školách), vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia
v znení neskorších predpisov, zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Študijného poriadku VŠZaSP.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tento predpis upravuje jednotný postup pri prijímacom konaní a hodnotení výsledkov
prijímacieho konania a hodnotenie na štátnych skúškach.
2. Tento predpis je vypracovaný podľa:
a) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých školách)
b) Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších
predpisov
c) Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene
a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
d) Študijného poriadku VŠZaSP.
Článok 2
Základné ustanovenia

Prijímacie pohovory / skúšky
A) I. (Bc.) stupeň štúdia a II. (Mgr.) stupeň štúdia
Pri prekročení kapacity priestorov školy, ľudských zdrojov, možností praxe, si vysoká škola
vyhradzuje právo obmedziť prijímacími pohovormi počet prijímaných študentov. Okruhy tém k
prijímacím pohovorom dostanú všetci uchádzačov dostatočnom predstihu.
Prijímacie pohovory sa každoročne realizujú pri študijnom odbore Zdravotné vedy – študijný
program Zubná technika, denná forma štúdia, nasledovne:
1) Prijímacie pohovory pozostávajú z praktickej časti (z talentových skúšok):
 modelovanie podľa predlohy do vosku,
 ohýbanie drôtu podľa predlohy,

 odborné kreslenie podľa predlohy.
2) Talentové prijímacie pohovory sú verejné, ale na pri zachovaní anonymity.
3) Jednotlivé predmety sa hodnotia udelením príslušného počtu bodov, a to maximálne 10
a minimálne 0. Získané body z hodnotenia jednotlivých predmetov udeľuje komisia, ktorú
tvoria okrem učiacich pedagógov aj zástupcov z komory (SKZT) ako aj odborníci, teda
rutinovaní zubní technici z praxe (terénu).
4) Hodnotenie jednotlivých prác je anonymné, uchádzačom sa prideľuje osobné číslo, pod
ktorým vystupujú počas celého prijímacieho konania (povinnosťou každého uchádzača je
správne označenie svojich prác prideleným číslom. Na jednotlivé praktické časti uchádzači
majú stanovený čas, za ktorý zodpovedá odborná komisia).
5) Po ukončení prijímacích pohovorov uchádzači svoje označené finálne výrobky odložia do
označenej obálky, ktorú zalepia.
6) Odborná komisia anonymne hodnotí jednotlivé vyhotovené práce, a pridelí na každú z nich
určitý počet bodov.
7) Nasleduje celkové hodnotenie talentových skúšok, kde podľa dosiahnutého počtu bodov
počítač vyberie a skompletizuje menoslov uchádzačov s celkovým počtom získaných
bodov.
8) Výsledky sú spracované a zverejnené maximálne na stránku školy do 3 dní, za čo zodpovedá
garant študijného odboru.

B) III. (PhD.) stupeň štúdia
Prijímačky na III. (PhD.) stupeň štúdium organizuje vysoká škola vždy. Pozostávajú z troch
častí:
1) kontrola prihlášky; projekt - návrh na vybranú tému, prednesie študent
2) evaluácia písomnej anotácie projektu
3) jazyková skúška - vykoná sa pred komisiou
Hodnotenie prijímacích skúšok a podpisy uvedie trojčlenná komisia na zadnú stranu prihlášky,
predloží rektorovi k podpisu. Rektor rozhodne do 30 dní, skúšky sa môžu konať na začiatku
zimného ale aj letného semestra. Odvolacím organom je Akademický senát.

Prijímacie konanie
1) Študentom vysokej školy sa môže stať občan Slovenskej republiky ako aj cudzinec, ktorý
preukáže splnenie podmienok na štúdium ustanovených zákonom a splní ďalšie podmienky,
ktoré schváli Akademický senát vysokej školy na návrh jej rektora.
2) O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje vysoká škola, rozhoduje
rektor, resp. dekan. O žiadosti o preskúmanie tohto jeho rozhodnutia rozhoduje Akademický
senát vysokej školy, resp. fakulty.
3) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium.
Toto právo uchádzača zaniká, ak na otázku vysokej školy či sa zapíše na štúdium, odpovie
záporne, alebo do určeného termínu neodpovie.
4) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium.

Štátne skúšky
Štátnou skúškou sa verifikujú získané a osvojené vedomosti a poznatky, intelektové
schopnosti, zručnosti a návyky, ktoré budú absolventi kreatívne rozvíjať a zmysluplne
uplatňovať v praxi a ich pripravenosť na výkon povolania. Štátna skúška pozostáva z dvoch

častí. Vypracovanie a obhajoba záverečnej práce, ktorou sa overujú vedomosti, zručnosti
a kompetentnosti získane štúdiom a spôsobilosť používať ich pri riešení úloh a konkrétnych
problémov v danom študijnom odbore následne v praxi. Druhou časťou je ústna skúška
z predpísaných predmetov alebo kolokviálna rozprava.
Priebeh štátnej skúšky upravuje Študijný poriadok VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava,
nasledovne:
Článok 18
Štátne skúšky
1) Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie
obsahovať vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok. Štátnu skúšku v riadnom
termíne, určenom harmonogramom štúdia, môže absolvovať študent, ktorý pri kontrole
štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti stanovené v študijnom
programe.
2) Študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov môže požiadať o zmenu termínu
štátnej skúšky. Ak sa študent nezúčastnil na štátnej skúške alebo na nej nevyhovel, môže ju
vykonať v najbližšom náhradnom (opravnom) termíne. Študent opakuje len tú časť štátnej
skúšky, z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (FX).
4) Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov. Priebeh štátnej
skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o
výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
5) Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách
profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou.
6) Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok určuje z osôb oprávnených
skúšať podľa odseku 4 pre študijné programy uskutočňované na vysokej škole rektor.
Článok 19
Záverečná práca
1) Záverečná práca je bakalárska práca, diplomová práca alebo dizertačná práca. K štátnym
skúškam patrí aj obhajoba záverečnej práce. Bakalárskou prácou a diplomovou prácou má
študent preukázať spôsobilosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v rámci ktorého
absolvoval študijný program. Obhajobou dizertačnej práce sa preukazuje schopnosť a
pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť.
2) Študent je povinný zvoliť si tému diplomovej alebo záverečnej práce najneskôr do
konca zimného semestra predposledného akademického roka svojho štúdia a odovzdať ju
do termínu stanoveného harmonogramom akademického roka.
3) Úspešná obhajoba bakalárskej práce a diplomovej práce je podmienkou účasti študenta na
ostatných súčastiach štátnej skúšky.
Článok 20
Celkové hodnotenie štúdia
1) Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných
študijným programom a úspešnom absolvovaní štátnej skúšky, a to stupňami:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel.
2) Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí, ak jeho vážený študijný priemer za
celé štúdium nie je vyšší ako 1,5 a z obhajoby záverečnej práce, resp. diplomovej práce a zo
všetkých častí štátnej skúšky bol klasifikovaný stupňom A (1) s možnou výnimkou jednej
klasifikácie stupňom B (1,5) a nesmie mať hodnotenie C, D, E a FX počas celej dĺžky
štúdia. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“.
3) Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena rektora
vysokej školy.

Článok 4
Platnosť a účinnosť
Tento vnútorný predpis bol prerokovaný na Akademickom senáte a schválený Vedeckou radou
VŠZaSP sv. Alžbety dňa 31.01.2022.
Tento predpis nadobúda platnosť 01.02.2022.

V Bratislave, dňa 31.01.2022

Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH, v. r.
rektor VŠZaSP sv. Alžbety

